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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 حمة هللا وبركاتهالسالم عليكم ور 
 سم.

 وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 : -تعالى رحمه هللا-قال العراقي 

 واختلفوووووووووا  ووووووووو    بوووووووو  المج ووووووووول 
 مج ووووووول عووووووين موووووون لووووووه راو   وووووو 
 مج ووووووووووول حوووووووووال با وووووووووون و ا وووووووووور
 ةوالثالووووووووووووووا المج ووووووووووووووول للعدالووووووووووووووو

 بعوووو  موووون منوووو  الحكووووم حج ووووة  ووووي
 بووووووووووه وقوووووووووال ال ووووووووووي :  ن العموووووووووا
  ووووووي كتووووووب موووووون الحووووووديا ا وووووووت ر 
  ووووووي بووووووا ن اهموووووور وبعوووووو    ووووووو ر
 والخلوووووووت  ووووووووي مبتوووووووود  موووووووووا كفوووووووورا
 وقيووووووووو : بووووووووو    ا اسوووووووووتح  ال ووووووووو با
 لل ووووووووووووووووا عي      وووووووووووووووول: أقبووووووووووووووو 
 واه ثووووووووووووووووووووووورون ورآه اهعووووووووووووووووووووووود  

 ورووا ا  وووووووووه ابووووووووون حبوووووووووان اتفاق ووووووووو
 

 و ووووووووووووو علوووووووووووى ثاثووووووووووووة مجعووووووووووووول 
 ر وال سوووووووووووووم الوسوووووووووووو  ثووووووووووووورده اه 

 وحكموووووووووووه الووووووووووورد لوووووووووود  الجمووووووووووا ر
  وووووووووي بووووووووا ن   وووووووو    ووووووووود رأ  لووووووووه

ووووووو  ول م    ووووووو موووووووا قبلووووووووه، مووووووون م س 
 عووووووووووووا  وبووووووووووووه أنووووووووووووه علووووووووووووى  ا ج  

 خبوووووووورن بعووووووو  مووووووون ب ووووووووا تعوووووووو ر 
 و  وووووووووه ن ووووووووور ا ا ال سووووووووووم مسووووووووووتور  

ووووووووووو  واسووووووووووووتنكرا اقيووووووووووو : يوووووووووووورد م ل  
 نصوووووووووووورن م  ووووووووووووب لووووووووووووه ونسووووووووووووبا
 مووووووووون ييوووووووور خ ابيوووووووووة موووووووووا ن لووووووووووا

 عات ووووووووووووووووم   وووووووووووووووو  ون وووووووووووووووواردوا د
 عوون أ وو  بوود   ووي الصووح   مووا دعوووا

 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 :أما بعد

يعني أهل  ،يعني العلماء، علماء األثر والفقه "واختلفوا" في الفصل السابع: -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
 "     ب  المج ول "األثر والنظر 

 واختلفوووووووا  وووووو    بوووووو  المج ووووووول 
 

 ................................... 
 "و و على ثاثة" يعني الراوي المجهول

 و ووووووووووو علووووووووووى ثاثووووووووووة مجعووووووووووول  ...................................
 

ني جعله أهل العلم على ثالثة أقسام، يع "مجعول"ي ثالثة أقسام يعن "و و على ثاثة"يعني على ثالثة أقسام 
كقولهم: حدثني جهالة من لم يذكر اسمه، كالمبهم، وأغرق منه في الكر اسمه، والمجهول المراد به هنا من ذ  

في  هذا أغرق   ،أو بعض اآلخذين عن الزهري مثاًل  ،أو حدثني بعض من لقيت ،أو حدثت عن فالن ،رجل
 ممن هو مقل في الرواية بحيث ال يروي عنه إال واحد. ،د األنصاري مثاًل بن سعيالجهالة من قولهم: حدثني زيد 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

و يزيد محمد بن ، وذاته معروفة، أبمما ذكره مجهول العين، لكن عينه في الحقيقة ،القسم األول: مجهول العين
ومع ذلك لم  ،، أو مثل ما مر بنا في رسالة أبي داود االسم سباعي مع الكنية مع النسبةسعيد األنصاري مثاًل 

يوقف له على ترجمة، هذا مجهول عين، مقل في الرواية ما روى عنه إال واحد في القسم األول عندنا، لكن من 
وأنت معك  ،لم تعرف ذاته، وهو المبهم، مبهم يعني محمد بن سعيد األنصاري هذا له اسم يميزه بين الناس

 ،مبهمات المتن واإلسناد ،نعم فيه المبهماتطرف للبحث عنه، لكن رجل كيف تبحث عنه في كتب التراجم؟ 
فاألول  ،ونسبته ،وكنيته ،ولقبه ،واسم أبيه ،لكن يبقى أنك في الجهالة بالنسبة لمثل هذا أشد ممن عرف اسمه

أو بعض اآلخذين عن فالن، أو حدثت عن فالن،  ،قيل فيه رجل، أو امرأة الذي لم يعرف اسمه ممن أبهم سواء  
وال في ذلك ما يدل عليه إال من  ،ذاته غير معروفة ،ة، ولو أطلق عليه مجهول الذاتهذا مغرق في الجهال
قد  رجل؟ ماكتب الرجال تبحث عن رجل، لكن ما تذهب ابتداًء إلى  ،أو جمع الطرق  ،خالل كتب المبهمات

ؤلف: ترجمة رجل يروي عن فالن، قد يقول المفي المبهمات، يروي عن فالن،  يذكرون في المبهمات رجاًل 
 ، لم أقف على اسمه.اوالمراد به كذا، أو لم أقف على اسمه، كما هو الواقع كثيرً 

ه، وال يقبله وال يختلف في ،هذا ال بد من تعيينه، ال بد من تعيينه -أعني مجهول الذات كالمبهم–هذا المجهول 
فقد ذكر ثالثة  ،-تعالى رحمه هللا-وأقسامها مما ذكره المؤلف  ،أما بالنسبة ألنواع الجهالةإال من يقبل المرسل، 

 أقسام:
 واختلفووووووووا  ووووووو    بووووووو  المج وووووووول

 

 و ووووووووووو علووووووووووى ثاثووووووووووة مجعووووووووووول 
 

كل هذا  ،ويعرف أبوه، وتعرف كنيته ونسبته ،يعني هذا يعرف اسمه "من له راٍو    "وهو  "مج ول عين" :األول
لم يرو  "من له راو    "وهو ، حدعنه إال راو وا ومقل بحيث لم ير  ،لكن هو مقل في الرواية ،مذكور في السند

أي هذا النوع من  "ورده" وعبد هللا بن أعز لم يرو عنهما إال أبو إسحاق السبيعي ،كجبار الطائي ،عنه إال واحد
وهو الصحيح، أورد على هذا الرد  ،افال يقبلونه مطلقً  ،من العلماء "اه ثر"يعني مجهول العين  "ورده"المجاهيل 

م يرو عنه إال واحد، وفي رواة الصحيح من لم يرو عنه إال واحد، نقول: الجهالة ترتفع أن في الصحابة من ل
بالتوثيق، فإذا وثق الراوي الذي لم يرو عنه إال واحد ارتفعت الجهالة عنه، ترتفع الجهالة عنه، والصحابة 

فال يدخلون في  ،-والسالمعليه الصالة -أعظم من توثيق البشر، ووثقهم النبي  ،-جل وعال-موثقون، وثقهم هللا 
 مثل هذا البحث.

وهو توثيق عملي لهذا الراوي، وقل  ،رواة الصحيح، رواية البخاري عن راو ليس له إال راو فقط ترفع عنه الجهالة
فال يرد رواية في الصحيحين في مثل هذا الخالف، ومن باب أولى ال يرد المقلون من  ،مثل هذا في رواية مسلم

لهم إال راو واحد، وهذه الجهالة يطلقها أبو حاتم حتى على الصحابة، وذكرنا في حديث سبق  الصحابة ممن ليس
 ،يةاقال: من المهاجرين األولين مجهول، لماذا؟ ألنه قد يطلق الجهالة بإزاء قلة الرو  ،أنه قال في أحد الصحابة

مجهول  "وال سم الوس "هذا هو الصحيح ، فال يقبلونه، و يعني من العلماء "ورده اه ثر" معناه أنه قليل الرواية
لماذا؟ ألن شرط العدالة المشترط في قبول الرواية لم يتحقق، وبعضهم يقول:  ؛العين حينما رده األكثر فلم يقبلوه

كمالك بن دينار، ترتفع  ،واشتهر بالزهد مثاًل  ،بغير العلم، يعني روى عنه واحد اإن كان مجهول العين مشهورً 
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مشهور  ،عمرو بن معدي كرببالشجاعة، ك أو مشهور ،ن شهرته بغير العلم ترفع الجهالةعنه الجهالة؛ أل
 بالنجدة والشجاعة.

 ،أو والي ثقة يتحرى في عماله ،أو خليفة ،كون هذا الراوي الذي لم يرو عنه إال واحد استعمله ثقة، بمعنى عامل
ترتفع عنه الجهالة؛ ألن من  ؛أو ما أشبه ذلك ،أو قضاءً  ،كأن يتولى إمارة في عهد عمر بن عبد العزيز مثاًل 

واله يتحرى فيمن يوليه، ويجب على ولي األمر أن يتحرى فيمن يوليه من تبرأ به الذمة، فإذا كان هذا ما وااله 
عمر بن عبد العزيز على جهة من الجهات ال يظن بعمر بن عبد العزيز أنه يولي غير ثقة، لكنه لم ينص على 

 بثقته لكن الجهالة ترتفع عنه. فال يقطع ،توثيقه
 :يعني الثاني "وال سم الوس "

 مج ووووووووول حووووووووال بووووووووا ن و ووووووووا ر
 

 ................................... 
لكنه لم  ،هذا يروى عنه، روى عنه أكثر من واحد، روى عنه اثنان ثالثة أكثر "مج ول حال با ن و ا ر"

وجهالة العين ارتفعت عنه برواية اثنين فأكثر،  ،نه معروفةيعني عي ،يعرف بجرح وال تعديل، هذا مجهول الحال
"وال سم وال تعديل  بقيت حاله، تبحث عنه في كتب الرجال يذكرون له رواة، لكنه لم يذكر بجرح ،فعرفت عينه

 اني الوسط من الثالثة هو الثاني:يعني الث الوس "
 مج ووووووووول حووووووووال بووووووووا ن و ووووووووا ر

 

 ................................... 
ه الرد، يعني من الجهالة من العدالة والجرح مع معرفة عينه برواية عدلين عنه، وهذا النوع من المجاهيل حكم

 كسابقه: افال يقبل مطلقً 
 وحكمووووووووه الوووووووورد لوووووووود  الجمووووووووا ر  ...................................

 

أي  "المج ول للعدالة" :لقسم الثالثيعني عند جماهير العلماء حكمه الرد، مع أن أمره أخف من الذي قبله، وا
 امجهول الحال ظاهرً  :الثاني ،مجهول العين :األول ،ال في الظاهر " ي با ن اهمر    "مجهول العدالة 

فقط، وقد عرفت عدالته، والعدالة الباطنة التي يحتاج فيها إلى أقوال  امجهول الحال باطنً  :والثالث ،اوباطنً 
ويجد فيه  ،ويصلي في مسجد من مساجد هذا البلد ،بمن يقدم على بلد مثاًل  المزكين، يعني نضرب مثااًل 

بعضهم يظهر عليه ما يدل على عدالته، وبعضهم ال يظهر عليه ما يدل على عدالته، يعني بعض  ،المصلين
يستدل ال لحية له  ،وال تفرق بينه في ظاهره وبين الفساق، يعني أمرد أطلس ،االناس تراه وهو ال يستعمل منكرً 

وثوب قصير، يعني ظاهره العدالة  ،بينما الثاني بجانبه له لحية كثيفة ،بها على أنه محسوب على المتدينين
أن  حتاج فيه إلى من يثبتليس في ظاهره ما يدل على العدالة، هذا ي   وضعه؟ ماواالستقامة، والثاني ما تدري 

في السابق الناس في الجملة  ..،أنت اآلن اظاهره العدالة، يعني فرق بين شخص، يعني لو وجدت شخًص 
يعني ما يزاولون منكرات ظاهرة، اللحية حتى أفجر الناس السكير العربيد ما يحلق  ،في الجملة ،ظاهرهم العدالة

فقد يفعله من هو محسوب على أهل الدين  ،لحيته، يعني إلى وقت قريب، وأما في هذه األزمان انعكست األمور
وهو في حقيقة األمر من أهل الخير، وتجد  ،ازين وتغيرت، فترى الشخص ال يعجبك مظهرهوالعلم، فاختلت المو 

وهو في الحقيقة من المفسدين في األرض، فمثل هذه األمور يحتاج فيها إلى  ،ومظهره ،الشخص فيعجبك منظره
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ته، ومجهول العدالة من ليست عليه عالمات تدل على ثقته وعدال ،اوباطنً  االخبرة الباطنة، مجهول الحال ظاهرً 
ن يسأل عن باطنه من بقى إال أبحيث ال ي   ،فقط من ظهرت عليه العالمات التي تدل على ثقته وعدالته اباطنً 

 قبل المزكين.
................................... 
 مج ووووووووول حووووووووال بووووووووا ن و ووووووووا ر

 

 ............. وال سووووووووووووم الوسوووووووووووو  
 

 وحكموووووووووووووووووه الووووووووووووووووورد.............
 

ال في الظاهر  "المج ول للعدالة  ي با ن    " :والقسم الثالث ،عند الجماهر من العلماء امطلقً  يعني فال يقبل
 :اأي احتجاجً  "  د رأ  له حج ة"

 حج وووة  وووي الحكوووم بعووو  مووون منووو 
 

 ................................... 
قبول  "حج ة  بع  من من " اوباطنً  اومجهول الحال ظاهرً  ،يعني من القسمين مجهول العين "ما قبله"قبول   

وعزاه النووي لكثير من  ،"     به"ليم بن أيوب الرازي منهم الفقيه س   ل م     ""من م س  من القسمين  "ما قبله"
المحققين؛ ألن الناس إنما كلفوا الحكم على الظاهر، وأدق من هذا الحكم بالظاهر فقط، لو جاء من يزكي وقال: 

هل سافرت معه، قال: ال، وهللا هو يصلي معنا، وال الحظنا، وال نشهد إال  ،اشرتهفالن عدل، وقيل له: هل ع
 ،اوسفرً  اوقيل له، قال: نعم، أنا صحبته حضرً  ،هدنا عليه إال كل خير، والثاني شهد آلخرابما علمنا، وال ش

 فقط. وباطنه مثل ظاهره، هذا في التزكية يزكي الباطن كما يزكي الظاهر، والثاني يزكي الظاهر
إذا حصلت التزكية ارتفعت الجهالة، إذا حصلت التزكية ممن يعتد بقوله من عارف بأسبابها ترتفع الجهالة، وهل 

هذا القسم  ،أو يكتفى بتزكية الظاهر؟ إذا كان الظاهر العدالة ،يطلب من المزكي أن يزكي الباطن والظاهر
أو بتزكية من لم يشهد على باطنه، يقول:  ،امة وااللتزاموظهور العدالة إما بالشكل الذي يدل على االستق ،الثالث

قطع  ،ليم بن أيوب الرازي وال ظهر لنا إال كل خير، مثل هذا قبله من الفقهاء س   ،أنا وهللا ما أعرف إال الظاهر
 وعزاه النووي لكثير من المحققين؛ ألن الناس إنما كلفوا الحكم على الظاهر. ،به

 ألف إطالق: " ن العما"صالح: يعني ابن ال "وقال ال ي "
عووووووووووا  ...................................    ووووووووووبه أنووووووووووه علووووووووووى  ا ج 

 

 ،بين األئمة وغيرهم "من الحديا ا ت ر "كثيرة  " ي كتب" ،"  به أنه على  ا جعا"هذا القول  يعني على
 :حيث خرج منها لرواة

................................... 
 

 ب ووووووا تعوووووو ر خبوووووورن بعوووووو  موووووون  
 

خبرته ببعض الرواة قد تعذرت، ال يستطيع الوصول  ،يعني خبرة المطلع، والذي يريد أن يعرف حكم هذا الخبر 
، كما قال ابن العمل على قبول أخبارهم يثه ما ينكر، فإنه حينئذ  إليها، لكنه في ظاهره عدل، وليس في حد

 ،يعني ابن الصالح "وقال ال ي :  ن الَعَما" الصالح
عووووووووووا  ...................................    ووووووووووبه أنووووووووووه علووووووووووى  ا ج 

 

 يعني على هذا القول،  
  ووووي كتووووب موووون الحووووديا ا ووووت ر 

 

 ................................... 
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 ، وغيرهم، حيث خ رج فيها لرواة:كتب كثيرة من الحديث اشتهرت يعني بين األئمة
 خبوووووورن بعوووووو  موووووون ب ووووووا تعوووووو ر   ...................................

 

لتقادم العهد بهم فاكتفي  ؛في باطن األمر " ي با ن اهمر"، "تع ر "أي بالكتب  "ب ا"رج لهم فيها يعني خ  
بعض العلماء كالبغوي  ،وخفيت عدالته الباطنة ،بالعدالة الظاهرة، وهذا النوع الذي عرفت عدالته في الظاهر

 :اورً ويسميه مست ،يشهر هذا النوع ،يشهره
  ووووي بووووا ن اهموووور وبعوووو    وووو ر

 

 و  وووووووه ن ووووووور ا ا ال سوووووووم مسوووووووتور   
 

تسمية مجهول  ،يعني في هذه التسمية "و  ه ن ر" والنووي  ،وتبعه الرافعي ،البغوي يقول: هذا النوع مستور
 ،لماذا؟ ألن اإلمام الشافعي نص على قبول شهادته، شهادة المستور ؛فقط المستور فيه نظر االعدالة باطنً 

جهل عدالته الباطنة؛ ألن القاضي إذا جهل ت   -ال سيما في الشهادات-لشافعي ال يمكن أن ينص على شخص وا
ولذا قال الحافظ العراقي:  ؛المزكين هي التي يستدل بها على العدالة الباطنةو يطلب المزكين،  اعدالة الراوي باطنً 

ق بعضهم المستور بإزاء مجهول الحال بقسميه، وهذه التسمية فيها نظر، وأطل ،يعني هذا اإلطالق "و  ه ن ر"
تر بعض حاله دون بعض، وبعضهم أطلق قال: مستور، مجهول الحال يعني ال يدرى عن حاله شيء، أو س  

وخفيت  ،ومن تبعه من استترت ،فيكون المستور على قول البغوي  ،المستور بإزاء المجهول بأقسامه الثالثة
المستور هو  :لظاهر والباطن، وعلى القول الثالثالثاني: من خفيت عدالته فاالقول  عدالته الباطنة فقط، وعلى

ال غي ،لشبهه بما يستتر عن ناظره، فالذي وراء هذا الجدار مستور ؛المجهول ر مستور؟ مستور في الجدار وا 
دار، ال تدري ما وراء هذا الج ،مجهول -اأيًض –حاجز بينك وبينه، ستره الجدار، وهو  ،الجداريعني حاجز 

 فتطلق الستارة بإزاء الجهالة.
ويراد بها العدالة، وال يريدون بها المعنى  ،وفي غيره على ألسنة أهل العلم ،تارة في مقدمة مسلمجاء إطالق الس   

 الموجود هنا.
 ،فالخالصة أن المجهول أو الجهالة مراتب بعضها أشد من بعض، فعلى سبيل الترقي من األدنى إلى األعلى

يعني من حيث  ،، هو إذا قلت على سبيل الترقيأن.. مجهول الذات أشدها، إذا أدرنا ،قبول والردمن حيث ال
ن أردت على سبيل التد ،الحكم األدنى  ،ي من حيث اإلغراق في الجهالةلثم األعلى، ثم األعلى ثم األعلى، وا 
لكن لم يرو  ،لذي عرف اسمهمجهول العين ا :والثاني ،مجهول الذات الذي لم يطلع على اسمه :فتقول: األول
فقط، فإذا  امجهول الحال باطنً  :والرابع ،اوباطنً  امجهول الحال ظاهرً  ،مجهول العدالة :واحد، والثالث عنه إال راو  

ن أردت الترقي في أعلى  ،هذا تدل    ،قلنا: تدلي من األشد في الحكم إلى األدنى، أشد في الحكم الذي هو الرد وا 
 فقط. افتبدأ بمجهول الحال باطنً  ،ث القبولأنواع الجهالة من حي
كانت بما يستدل به عليها مما يدركه من له خبرة بهذه  ه الظاهرة سواء  فقط مع أن عدالت امجهول الحال باطنً 

له جمع من أهل العلم، وابن حبان في ب  أو نص عليها أهل العلم ممن خفي عليه الحال الباطنة، هذا ق   ،األمور
نه يوثق المجاهيل، وذكر في ثقاته بعض المجاهيل، هو ماش على أن : إولذا قال أهل العلم ؛عليه ثقاته جار  

وهذا الذي يترجح، أن مجهول  ،-جل وعال-وأما السرائر فالذي يتوالها هللا  ،الناس إنما كلفوا الحكم على الظاهر
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يقول:  ،حتى نعرف العدالة الباطنةفقط مقبول حتى يظهر خالف الظاهر، والذي يرد مثل هذا النوع  االحال باطنً 
كما سبق في أمثلة الدرس  ،ويثقون به، ويعدلونه بناًء على هذا التصنع ،طوياًل  اإن الناس قد يتصنع لهم أحد زمنً 

الماضي ممن اشترط بيان سبب التعديل، وقالوا: إن عبد هللا بن عمر العمري المكبر قال فيه يعقوب بن سفيان: 
عرفت أنه ثقة، فكون اإلنسان يتصنع ويظهر للناس  ؛غض آلبائه، لو رأيت لحيته وهيئتهإنما يضعفه رافضي مب

خالف ما يبطن هذا ال شك أنه يقدح في هذا القول، لكن األصل في المسلمين العدالة، يعني يندر أن يوجد مثل 
 االناس دهرً  وأم   ،دوسكن في المسج ،هذا، والنادر ال حكم له، بل وجد من دخل بين المسلمين ممن ليس بمسلم

هل يؤثر على  ؛يعني إذا وجد مثال من هذا أو ذاك ،جد، فهل مثل هذه األمثلة النادرةوهو ليس بمسلم، و   ،طوياًل 
 ؛-جل عال-القاعدة والحكم األصلي؟ إننا إنما كلفنا في أحكامنا على الناس بالظواهر، ونكل السرائر إلى هللا 

لفنا التعديل على الباطن، وبيان ك في أحكام القضاة، لو ك  ولما ش   ،اعسيرً  افنا أمرً ولذا لو كلفنا الحكم بالباطن لكل
لما وجد في األحكام خلل،  ؛والقاضي يطلب المزكين الذين يشهدون بأن هذا باطنه كظاهره ،العدالة الباطنة

قع، وهي صحيحة ووجود األحكام الشرعية الصحيحة النافذة التي تكون على خالف، قد تكون على خالف الوا
))إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، المؤيد بالوحي يقول:  -عليه الصالة والسالم-ونافذة؛ ألن النبي  اشرعً 

فهل كالمهم في ؛ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فإنما أقتطع له قطعة من نار، فليأخذها، أو ليدعها((
فهذا مستحيل، مستحيل  ،بغلبة الظن؟ أما إذا قلنا مطابقة األمرأو الحكم  ،العدالة الباطنة تقتضي مطابقة األمر

في أوقات،  اوباطنً  ،اظاهرً  في كل لحظة من حياة هذا الرجل؛ ألنه قد يكون عداًل  ،أن يوجد من يوثق في الباطن
ادة ما ولو في أقل األحوال حين أداء هذا الخبر، أو حين أداء هذه الشه ،لكن قد يطرأ عليه في وقت من األوقات

وال يمكن أن يصل أحد إلى ما في حقيقة األمر، ال يمكن  ،يخدش هذه العدالة الباطنة؛ ألن السرائر إلى هللا
واستدرج هذا الشاهد إلى أن يعرف  ،استطاع ،الوصول إليها، يعني إذا توصل في قضايا بواسطة فطنة القاضي

فإصابة حقيقة األمر هذه لم يشترطها  ،وال للمزكي ،يلكل الناس، ال للقاض احقيقة األمر وباطنه، هذا ليس متاحً 
 وحينئذ  يقرب األمر. ،أحد، لكن قالوا: إنما يشهد على ما يغلب على الظن في الظاهر والباطن

يعني في قبول  " ي مبتدٍ "يعني االختالف بين األئمة  "والخلت"والفصل الثامن فيما يقول الحافظ العراقي: 
 ببدعته: "مبتدٍ  ما كفرا"رواية 

 والخلووووووت  ووووووي مبتوووووود  مووووووا كفوووووورا
 

 ................................... 
االختالف في المبتدع الذي ال تخرجه بدعته عن اإلسالم، وعلى هذا الغالة من المبتدعة الذين بدعهم كبرى 

 قول:تخرجهم عن الدين، يعني مكفرة ما دخلوا في هذا االختالف، ما يدخلون في هذا االختالف؛ ألنه ي
 والخلووووووت  ووووووي مبتوووووود  مووووووا كفوووووورا

 

 ................................... 
مفهومه أن المبتدع الذي يكفر ببدعته ال يدخل في هذا االختالف، والخلف المراد به االختالف بين أهل العلم 

يرد  "اد م ل   "قي : ير  ،في قبول رواية مبتدع ال تصل به بدعته إلى أن يخرج من الدين، يعني بدعته غير مكفرة
عن  ، ولو كانت بدعته غير مكفرة، ولو كان غير داعية إلى بدعته، ولو روى ما ينقض بدعته، فضاًل امطلقً 

، وال شك أن مثل هذا فيه إخماد اكونه يروي ما ال عالقة له ببدعته، فالمبتدع ال يقبل منه شيء، يرد مطلقً 
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لبدعة هذا المبتدع، يعني عدم التعريج عليه فيه إخماد لبدعته، وعدم الرواية عنه ال شك أنه سبب لتركه وهجره، 
وهجر بدعته، والرواية عنه، الرواية عنه قد يكون فيها شهر له، وشهر لبدعته، وعلى هذا إذا أمكن أن يؤخذ 

انت بدعته غير مكفرة ولو لم يدع إليها، إذا أمكن أن يأخذ هذا العلم من غير العلم عن غير مبتدع، ولو ك
مبتدع، فهو األصل فهو األصل، "إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك"، فال ينبغي أن تأخذ عن مبتدع، 

، وقال به جمع من هذا له أنصار من أجلهم وأعظمهم اإلمام مالك "استنكرا" االرد مطلقً  "استنكرا"لكن هذا القول 
؟ أي أنكره أهل العلم، كابن الصالح وغيره، "استنكرا"كيف  "استنكرا"أهل العلم، لكن هذا القول كما قال الناظم: 

فقال: إنه بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة، بما في ذلك 
 :"  ا استح  ال  ب"إال  اال يرد مطلقً  "وقي :"، استنكرا""و الصحيحان، فيها الرواية عن بعض المبتدعة 

 وقيووووووو : بوووووووو    ا اسوووووووتح  ال وووووووو با
 

 ................................... 
 سواء  كان في الرواية، أو في الشهادة،

................................... 
 لل وووووووووووووا عي      وووووووووووووول: أقبووووووووووووو 

 

 نصووووووووووورن مووووووووووو  ب لوووووووووووه ونسوووووووووووبا 
 

 لووووووووامووووووون ييووووووور خ اب وووووووة موووووووا ن 
 

انتفى ما  ، فإذاألن مدار القبول على الصدق ؛إذا استحل الكذب لنصرة مذهبه؛ فإن هذا ال تقبل روايته وال كرامة
لم يبق للقبول أدنى نظر؛ ألن نقل األخبار المعول فيها على الصدق، صدق الرواة، فإذا  ؛مدار القبول عليه

 شرط األساس فإنه ال قيمة للرواية:انتقض هذا ال
  : بوووووووو    ا اسوووووووتح  ال وووووووو باوقيووووووو

 

 نصووووووووووورن مووووووووووو  ب لوووووووووووه ونسوووووووووووبا 
 

 أو ال يدخل؟  ،الخالف هذا القول من يستحل الكذب يدخل في
 ..... الب:.

 ال
  الب:......

"الخلت  ي مبتد  ما له عن الخالف؛ ألن  اواستحالله للكذب مخرجً  ،نعم إذا استحل الكذب كفر، فتكون بدعته
ما أجمع على  ،ي يستحل الكذب يكفر باستحالله ما أجمع عليه أهل العلم، وهذا الذفي مبتدع ما كفر كفرا"

تحريمه، وعلم تحريمه من الدين بالضرورة، لكن استحالله بمعاندة أو بشبهة، أما إذا كان بمعاندة يعني حرم 
ير الحالل المجمع على حله، أو حل الحرام المجمع على تحريمه بأن قال: الخبز حرام، أو قال: لحم الخنز 

؛ ألن فيه نوع من اوجد خنزير نازع في كونه خنزيرً  ،حالل، هذا يكفر بال إشكال، لكن من وجدت لديه شبهة
االختالف عن شكل الخنازير، األكثر يقولون: هذا خنزير، كل من رآه قال: هذا خنزير، وهو نازع في كونه 

 ؛هذا استحل الكذب عنده شبهة، ال بمعاندةحل الخنزير؟ ال، مثل أألنه  ، وقال: حالل، هل نقول: يكفر؛اخنزيرً 
نعم البدعة عند أهل العلم ما أحدث في الدين من غير أن يسبق له شرعية، والمبتدع  ،ولذا البدعة عند أهل العلم

ليس عليه دليل شرعي بنوع شبهة ال بمعاندة، فإذا وجدت الشبهة ال يحكم بكفره، لكن إذا جليت  من عمل عماًل 
 -تعالى رحمه هللا-فيه إشكال من جهات، الشافعي  -تعالى رحمه هللا-الكالم كالم الشافعي  هذه الشبهة؛ ألن
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يقول: أقبل شهادة أهل األهواء، إال الخطابية، فإنهم يشهدون بالزور لموافقيهم، ويشهدون بالزور على مخالفيهم، 
 ،ادة الرافضة غير الخطابيةوالخطابية نوع من الروافض، طائفة من الرافضة، فمقتضى كالمه أنه يقبل شه

ومقتضى كالمه أنه يدخل الخالف فيمن كفر ببدعته في الخالف في قبول الرواية، وأصل المسألة أن من كفر 
 وال يدخل الخالف. ،ببدعته ال تقبل روايته

 وقيووووووو : بوووووووو    ا اسوووووووتح  ال وووووووو با
 

 نصوووووووور موووووووو  ب لووووووووه ............ 
 

أو تابع إلمام أسس المذهب، أو لمذهبه، أما إذا لم يستحل  ،ذهبكان هو مؤسس الم أو ألهل مذهبه سواء   "له"
 م على مفهوم كالم اإلمام الشافعي:فإنه حينئذ  تقبل روايته على كالم اإلما ؛ذلك العتقاده حرمة الكذب

 نصووووووووووورن مووووووووووو  ب لوووووووووووه ونسوووووووووووبا  ...................................
 

 يس:اإلمام محمد بن إدر  "لل ا عي"يعني هذا القول 
 ............      ووووووووووووووول: أقبوووووووووووووو 

 

 مووووووون ييووووووور خ اب وووووووة موووووووا ن لووووووووا 
 

لموافقيهم، وال " ألنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ؛أقبل شهادة أهل األهواء إال الخطابية من الرافضة: "وعبارته
، لكن قد يوجد من بعض أهل الغفلة ممن ظاهره الصالح ،شك أن مثل هذا ال يمكن قبوله، وبعض أهل الغفلة

وشهد به، ثقة به، فيدخل في مثل هذا، ال شك أن هذا  ،صدقه امع غفلة، قد يثق ببعض الناس فإذا ادعى شيئً 
، وليس من هذا النوع شهادة خزيمة ))على مثلها فاشهد((زور مهما بلغت ثقتك بمن شهدت له: زور، هذه شهادة 

عليه الصالة -وهو لم يحضر؛ ألن النبي  ،يع، حينما شهد له بالعقد بالب-عليه الصالة والسالم-للمعصوم 
فكيف بخبر األرض، ليس هذا من هذا، لكن لو شهد، أدعى أعلم  ،معصوم، يصدق في خبر السماء -والسالم

وشهد له وانتصر  ،بيد غيره، ثم جاء شخص ثقة بهذا العالم االناس، أو أورع الناس، أو أزهد الناس، ادعى شيئً 
 اهد زور، مهما بلغت ثقتك بهذا العالم.له وشهد، نقول: ال، أنت ش

 ............      ووووووووووووووول: أقبوووووووووووووو 
 

 واه ثووووووووووووووووووووورون ..................
 

 مووووووون ييووووووور خ اب وووووووة موووووووا ن لووووووووا 
................................. 

 الضمير يعود على من؟ "ورآه"من العلماء  "واه ثرون"
  الب:  بن الصاح.

 :نعم البن الصالح
 الضثثثثثثثثثثثثميرفحيثثثثثثثثثثثثث جثثثثثثثثثثثثاء الفعثثثثثثثثثثثثل و 

 

 كقثثثثثثثال أو أطلقثثثثثثثت لفثثثثثثثظ الشثثثثثثثي  مثثثثثثثا
 

 لواحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد ومثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه مسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتور 
 

 أريثثثثثثثثثثثثد إال ابثثثثثثثثثثثثن الصثثثثثثثثثثثثالح مبهمثثثثثثثثثثثثا
 

 أي أعدل األقوال: ""اهعد يعني ابن الصالح  "ورآه"فالمراد ابن الصالح 
 واه ثوووووووووووووووووووورون ورآه اهعوووووووووووووووووووود 
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 ورووا ا  وووووووه ابووووووون حبوووووووان اتفاق ووووووو
 

 عن أ   بودع   وي الصوح   موا دعووا
 

 "ون ا"والجمهور،  ،هب األكثروهذا مذ "اهعد  ردوا دعات م    "ابن الصالح  "ورآه" من أهل العلم "واه ثرون"
الداعية إلى البدعة ال يجوز االحتجاج به، الداعية إلى البدعة ال "حيث قال:  "ا"  ه ابن حبان اتفاق  لإلطالق 

وأئمته يحتمل أنهم أئمة الحديث، أو أئمة  "اطبة، ال أعلم بينهم فيه اختالفً يجوز االحتجاج به عند أئمتنا قا
 .- الجميعرحم هللا-الشافعي  -مذهب

، يقول: "الداعية إلى البدعة ال يجوز االحتجاج به افعلى كل حال هذا كالم ابن حبان، ونقل فيه ابن حبان اتفاقً 
 ".ابينهم اختالفً  عند أئمتنا قاطبة، ال أعلم فيه

"ورووا  ا إلى بدعهميعني األئمة األحاديث بما فيهم البخاري ومسلم عن هؤالء المبتدعة الذين لم يدعو  "ورووا"
"عن أ   بد   ي أهل بدع، جمع بدعة، فسكن للوزن  ع، سكنت، خفف، فسكن، أصلهد  يعني ب    "دع عن أ   ب  
على سبيل االستشهاد من  ايعني على سبيل االحتجاج، رووا عن المبتدعة ما دعوا إلى بدعهم، وأيًض  الصح  "

ي باإلرجاء، رمي م  الميم فيمن يقول فيهم: ر  فتجد في التقريب عالمات الخاء و  ،باب أولى، رووا عن المبتدعة
ما يدرك هذه  الذييعني بعض الجهال  ،معنى فيه نصب؟ نعم مابالقدر، فيه تشيع وهكذا، فيه نصب، 

وثقة، هذه ما تجتمع، نعم ما تجتمع،  ااالصطالحات، رأى في ترجمة: ثقة وفيه نصب، قال: كيف يكون نصابً 
 في مقابل الروافض. ال، يعني هو من النواصب الذين هم

وهو رد الدعاة، يشكل عليه تخريج البخاري لبعض الدعاة، لبعض  ،القول الذي نقل عليه ابن حبان االتفاق هذا
 ،ومن رؤوسهم ،ان خرج له اإلمام البخاري في موضعين، عمران بن حطان من الخوارجط  كعمران بن ح   ،الدعاة

هو داعية إلى و ن الخوارج الغالة، ومع ذلك يدعو إلى بدعته، ومن دعاتهم، من القعدية من الصفرية، يعني م
 ج له اإلمام البخاري في صحيحه.مذهب الخوارج، ومع ذلك خر  

حتى أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، والكذب عندهم من  ،: الخوارج معروف مذهبهم في التشديد على العصاةأواًل 
على القاعدة العامة أن المعول في الرواية على صدق عظائم األمور، فهم أهل صدق، فقبول رواياتهم جار 

رف أنه تحمله قبل ابتداعه، أو أنه أداه اللهجة، وأجاب بعضهم بأن البخاري إنما خرج لعمران بن حطان ما ع  
 رحمه هللا-أو أداه بعد ما تاب، ونقل عنه أنه تاب عن مذهب الخوارج، وابن حجر  ،قبل ابتداعه أو تحمله

ما الذي يضير في تخريج رواية شخص مبتدع يدعو إلى بدعته قد عرف بصدق اللهجة؟ هذا يقول:  -تعالى
وأي صدق في لهجة مادح قاتل علي  ،كالم ابن حجر، يقول: عمران قد عرف بصدق اللهجة، والعيني يرد عليه

ال ما هو بصادق؟ الذي يمدح قاتل علي يطلق عليه أنه-وأرضاه رضي هللا عنه- صادق  ، صادق اللهجة وا 
ال ال؟ ،اللهجة  وا 

 .. الب:....
أو  ،هل هو انتصار للكذب ؛نعم، هذا ليس بصادق اللهجة بال شك، لكن عدم صدقه في لهجته في هذا الموضع

وندين هللا به أن هذا هو  ،، فهو يتدين بهذا، فهو ينتصر لما يراه الحق، والذي نعتقدها؟ لما يراه حقً الما يراه حقً 
هذا شيء ثان، وشي  اإلسالم يسأل عن رؤوس المبتدعة  ،ويدافع عنه اكونه هو يراه حقً لكن  ،الضالل بعينه
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يعني تقرأ لرأس من رؤوس المبتدعة يقشعر جلدك،  ،ممن يظن فيهم أنهم أن في نواياهم سوء من خالل كالمهم
ني تكاد تجزم أن عنده ويرد الحق، ويدافع عن الباطل، وينافح عنه، ويورد الشبه بقوة، ثم بعد ذلك أنت تجزم، يع

، ويقول: وأما كالرازي مثاًل  -تعالى رحمه هللا-سوء طوية، وأنه يكيد لإلسالم وأهله، ثم يسأل عنه شي  اإلسالم 
فكثير من الناس يطعن في قصده، والذي يطعن في قصده من خالل ما يشمه من كالمه ال  ،الرازي بن الخطيب

، ينصر ما يراه الحق، لكن هذا االذي أراه أنه ينصر ما يراه حقً شك أن هذا كالصريح من كتاباته، يقول: و 
 ،هو الشرك بعينه؛ ألنه في السحر ، وغيره إن ثبت عنه فهواجتهاده، على أن الرازي له كتاب ذكره شي  اإلسالم

ن ا أن كون اإلنساواالستعانة بالكواكب وغيرها، إن ثبت عنه، وتذكر توبته ورجعته، لكن الذي جرنا إلى هذ
فنصره لما يراه الحق يختلف عن نصره فيما  ،ويخطئ في اجتهاده غير كونه ينصر الباطل ،حقينصر ما يراه ال

ن كان داعية؛ ألنه ينصر ما يراه حقً  ،ولذا يقول ابن حجر: وما المانع من قبول روايته ؛يجزم أنه بأنه باطل ، اوا 
واطن، وال شك أن هذه المالحظة من العيني لها حظ ويحرص على التتبع لمثل هذه الم ،والعيني يتتبع ابن حجر

وأي صدق في لهجة  ،من النظر، وهي دامغة بالنسبة لمن لم يحقق في حقيقة األمر، يقول: وأي نصر للحق
 جة؟ وابن حجر يقول: صادق اللهجة،مادح قاتل علي؟ هل يمكن أن يوصف بصدق الله
 يثثثثثثثا ضثثثثثثثربة مثثثثثثثن تقثثثثثثثي مثثثثثثثا أراد بهثثثثثثثا

 

 ................................... 
 يعني ابن ملجم.
  الب:......

 ثابت مدحه لقاتل علي، ويمكن لو تيسر له تواله، خارجي من الخوارج.
 ... الب:...
ويرى هذا هو  ،أدنى إشكال، المسألة مسألة عقيدة، هو يرى هذا الرأي هثابت نعم، ما في ،إشكال، ال هال، ما في

))يمرقون من الدين كما يمرق ، وأنهم -عليه الصالة والسالم-ه النبي ولذلك مذهب الخوارج أخبر عن ؛الحق
وهو الدين، ويرى أن في قتله  ،ويرى أن هذا هو الحق ،يمرقون من الدين يعني إذا اقتنع السهم من الرمية((

ن الدين ))يمرقون مففي مدح قاتله قربة، لكن أهل العلم أكثرهم لم يكفروا الخوارج مع صحة الخبر: أنهم  ،قربة
 ،يرة التدينظوقالوا: إن المراد بالدين هنا التدين، ال أصل الدين، يمرقون من ح ،كما يمرق السهم من الرمية((

واالستقامة إلى الفسق بهذه البدعة، وال يصلون إلى حد الكفر، وهذا كالم شي  اإلسالم، وينقله عن جمهور 
فعل ، ما فعلوا بهم ما ي  ..لكفار، وال خمسوا أموالهم، والالسلف، وأن الصحابة ما تتبعوهم لما غلبوهم كتتبع ا

يخرجون منه بالكلية، وعلى كل حال ليس  ))يمرقون من الدين((ويقول: إن المراد  ،بالكفار، ومنهم من يكفرهم
 ، وهللا المستعان.اهذا أصل مبحثنا، يبقى أنه ينصر ما يراه حقً 

فيما  ،وهذا صحيح، ولعل هذا هو أقوى األجوبة ،ال في األصول ج عنه في الشواهدمنهم من يقول: البخاري خر  
 .توبع عليه

جل -أما من كفر ببدعته كالفالسفة الذين ينكرون علم الرب  ،هذا بالنسبة لمن لم يصل إلى حد الكفر ببدعته
جردون عن وال يعلم الجزئيات، ومثلهم غالة المتصوفة الذين يت ،بالجزئيات، يقولون: هو يعلم الكليات -وعال
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ويزعمون أنهم وصلوا إلى حد ترفع فيه عنهم التكاليف، وأن الولي فوق الرسول، ويدعون، ومن يدعو  ،التكاليف
هؤالء ال يدخلون في الخالف؛ ألن هذه بدع مكفرة،  ،من األولياء واألضرحة أو غيرهم -جل وعال-من دون هللا 

كن ابن حجر يقول: التحقيق أنه ال يرد كل مكفر ببدعته، وابن الصالح لم يذكر هذا النوع في الخالف السابق، ل
ر ببدعته؛ ألن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ بتكفيرها، فلو أخذ ذلك على ال يرد كل مكف  

من  امعلومً ، من الشرع امتواترً  ااإلطالق الستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرً 
الدين بالضرورة، كالم ابن حجر يقول: ألن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ بتكفيرها، يعني هذا 

أو جماعات، مادام  ،اكانوا أفرادً  يرجع إليه في وزن الناس سواء   االكالم من ابن حجر ال يجعل عند المسلم مرجعً 
 ،الخوارج منهم من يكفرهم، وهم يكفرون الناس، والطائفة تكفرالرافضة يكفرون السنة، والسنة يكفرون الرافضة، و 
فال نحكم برد الرواية، وال نحكم بالتكفير ألجل هذا؛ ألننا لو  ،وتفعل، نعم، إذن كل واحد يدعي أن خصمه كافر

ثل حكمنا بهذا لقلنا: كل الناس كفار، لكن هل يضير المسلم المتمسك بدينه، المعتصم بالكتاب والسنة، وعلى م
وأصحابه أن يكفره غيره، هل يضيره هذا؟ هل يقدح فيه أن يكفره  ،-عليه الصالة والسالم-ما كان عليه الرسول 

ال ما صار عندنا ميزان، إذا بغينا إذن يلزم عليه تكفير  ،وذاك كفر هذا ،هذا كفر هذا -وهللا–إننا  غيره؟ وا 
 الجميع، ال، عندنا حكم، عندنا الكتاب والسنة.

 ... الب:...
وقد تبالغ بتكفيرها، فلو أخذ ذلك على اإلطالق الستلزم تكفير جميع  ؟يقول انظر ماذاال يلزم من كالمه التعميم، 

قيل: كافر، ومن  القرآن ، وكفروا الجهمية، ومن قال بخلقالطوائف، يعني أهل السنة يكفرون غالة الرافضة مثاًل 
غالة، لو، أهل السنة أطلقوا الكفر على طوائف من المبتدعة من الر، إلى آخره، ومن نفى العف   قال بنفي الرؤية ك  

ما نرد الرواية بهذا  ؛كفروا أهل السنة، مقتضى كالمه أننا مادام كل واحد يكفر الثانيوبالمقابل أولئك المبتدعة 
ى ما من الدين بالضرورة، طيب معلوم عند من؟ نعم، إذا ذهب الميزان عل امعلومً  االسبب، حتى ينكر أمرً 

، نعم .قررناه، حتى على ما قرره ما يمكن أن يثبت، ال بد لنا من ميزان، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى
عندنا ميزان، وال يضيرنا أن يوجد من يكفرنا من المبتدعة، يعني شي  اإلسالم ابن تيمية أنا وقفت بنفسي على 

وكاتب الكفار، ممن ينتسب إلى العلم، وممن  ،سالمكتاب من كتبه مكتوب كتاب كذا لشي  اإلسالم، وماسح اإل
ن هذا كفر شي  اإلسالم، وشي  اإلسالم لو : إوغال في بدعته، فإذا قلنا ،ينتسب إلى خدمة السنة، لكنه مبتدع

هو موجود، ومن يقول بأقوال شي  اإلسالم يكفر هذا ببدعته؛ ألن عنده بدع مغلظة، يعني ثقته باألولياء تجعلهم 
 ،هذا يكفر هذا ،ن هذا موجود: إما كتب هذا الكالم من فراغ، فإذا قلنا وههذا الشخص،  ،من األلوهيةيقربون 

ونترك ما زاد على ذلك، هذا الكالم ما هو بصحيح، لنا ميزان  ،، إذن نأخذ بالقدر المشترك بينهمايكفر هذا وهذا
 نزن به الناس، الموافقين والمخالفين.

ما  يعني هل عند الخوارج من األحاديثمصادرهم غير مصادرنا،  ،أو هم يقبلوننا ،هماألمر الثاني: كوننا نقبل
يروى من طريق أهل السنة بحيث نحتاج إلى ثبوتها، يعني حينما يعتمد اإلباضية على كتاب مسند الربيع، لو 

أو من  ،عمل بهبأنه يوجد فيه شخص من أهل السنة، أال عندنا ما يكفي بدل هذا الحديث مما ن اضعفوا حديثً 
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وألوف مؤلفة من المؤلفات، هم ال يقبلوننا  ،والشيعة من كتبهم الكبيرة التي تبلغ مئات المجلدات ،كتب الرافضة
أو منا لكنه ال يوجد إال عندهم، يعني االختالف  ،بسند فيه منهم افي الرواية، ولو وجدنا في كتبهم حديثً  أصاًل 

فإذن نأخذ بالقدر المشترك، مثل  ،ننا نقول: إنهم يكفروننا ونحن نكفرهمجذري، االختالف في مصادر التلقي، فكو 
من الدين بالضرورة،  امن الشرع معلومً  امتواترً  امن الشرع بالضرورة، أمرً  امعلومً  اما قال ابن حجر: إذا أنكر أمرً 

ه، لكن عموم كالمه إذا فعل هذا يكفي، إن كان يريد أن يخرج أهل السنة من هذا الكالم نعم، قد يكون له وج
يدخل أهل السنة؛ ألنه في مع الناس يكفرون من يستحق التكفير، ويكفرهم من يخالفهم، فالمسألة تحتاج إلى 

وال يكفر به، يعذر بجهله، يعذر  ،ادقة، أما من كفر ببدعته بمعاندة ال بنوع شبهة؛ ألن اإلنسان قد يرتكب مكفرً 
بحيث يكون فهمه للنصوص كفهم األعاجم، مثل هذا ال بد أن يبين له ما فهم الدليل  ،بشبهة، ما بلغه الدليل

قول: ، وتورد له من األدلة ما تورد، يبعض العامة يطوف بقبر مثاًل  ،الدليل، يعني بعض العوام من المبتدعة
في ألنه إذا وجد هذا في عوام أهل السنة ما يفهمون بعض النصوص، فألن يوجد  أنت تقول؟ ماذاوهللا ما أدري 

، الكالم في أهل العلم الذين اعوام المبتدعة من باب أولى، فمثل هؤالء ال يجزم بتكفيرهم، ولو كان عملهم كفرً 
ولذا صار لبلوغ الحجة وظهورها عند الخصم أثر في قبول دعواه وعدم  ؛يعرفون النصوص، تبلغهم الحجج
ال ال؟ نعم ظاهر،  ،ل وللرسالة ظاهر، صحأبو طالب ال شك أن نفعه للرسو  ،قبولها، لو نظرنا إلى أبي طالب وا 

أو ما  ،إن نصره للدين نفعه :لكنه مات على ملة أبيه، هو يموت على ملة عبد المطلب، فهو كافر، هل نقول
 نفعه؟ نعم.
 ... الب:...

ن ما نفعه نصره للدين، نصره للدين جعله يقرب من الدين، وم ،-عليه الصالة والسالم-ال، نفعه شفاعة النبي 
-ولذلك قال عنه النبي  ؛وتقوم عليه الحجة بأجلى صورها، ما له أدنى عذر ،-عليه الصالة والسالم-الرسول 

صار مع المنافقين أشد عذاب  ))ولوال أنا، أو لوالي لكان في الدرك األسفل من النار((: -عليه الصالة والسالم
لصار  -عليه الصالة والسالم-، فلوال شفاعة النبي ج ما لم يبلغ غيره من الكفارجمن الكفار؛ ألنه بلغه من الح

 .-نسأل هللا السالمة والعافية-افقين في الدرك األسفل من النار مع المن
 .وهللا أعلم

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد



